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Un imperativ la ordinea zilei

se

Rod al eforturilor deosebite 
depuse de colectivele unități
lor economice din Valea Jiu
lui, îndrumate cu competență 
de organele și organizațiile de 
partid, avind sprijinul organi
zațiilor de sindicat și U.T.C., 
bilanțul primului trimestru al 
acestui an constituie o certă 
dovadă a dăruirii fructuoase 
a miilor de salariați ai muni
cipiului. angajați plenar în în
făptuirea sarcinilor planului 
de stat pe 1971. Integrîndu- 

in uriașul buchet de reali
zări economice și sociale cu 
care întreaga țară intîmpină 
gloriosul semicentenar al Par
tidului Comunist Român, rea
lizările economice ale Văii 
Jiului se ridică pe noi cote 
ale vredniciei, abnegației și 
dăruirii în muncă, constituind 
o garanție a succeselor de vi
itor pe care minerii, construc
torii. energeticienii, toate ca
tegoriile de oameni ai muncii 
sînt hotărîți să Ie obțină în a- 
cest an de spornic debut cu 
care am pășit în noul cinci
nal.

Aplicînd în mod creator, e- 
ficient, prevederile hotârîrilor 
organelor superioare de partid, 
organele și organizațiile de 
partid din municipiu și-au 
dezvoltat capacitatea de cu
prindere a problemelor, au e- 
xercilat în mai mare măsură 
controlul îndeplinirii sarcini
lor concrete, trasate fiecărei 
organizații, fiecărui colectiv 
sau conduceri tehnico-admi- 
nistrative, reușind în acest fel 
să determine o mobilizare in
tensă a maselor largi de oa
meni ai muncii la înfăptuirea 
prevederilor planului, a anga
jamentelor asumate în între
cerea socialistă. Ca urmare a 
acestor preocupări, producția 
globală industrială pe primul 
trimestru al anului a fost de
pășită cu 14,3 milioane lei fa
tă de 9.6 milioane lei anga
jamentul luat în cinstea săr
bătoririi partidului, iar la pro
ducția marfă industrială s-au 
obținut peste 12,7 milioane 
lei. față de 9,5 milioane lei 
cît prevedea același angaja
ment. Exprimate în produse, 
aceste cifre cuprind însem
nate sporuri obținute cum 
sînt: 26 396 tone de cărbune

brut, peste 31 000 tone de căr
bune net — depășindu-se ast
fel angajamentul asumat, de 
20 000 tone de cărbune —, 4 728 
tone calcar metalurgic, 2,5 to
ne fire de mătase artificială. 
168 mp binale, 321 tone pro
duse de panificație și altele.

La frumoasele rezultate ob
ținute pe ansamblul munici
piului au adus a contribuție 
substanțială colectivele ex
ploatărilor miniere Lupeni. 
Vulcan. Petrila. Lonea. Ani
noasa, Bărbăteni și Uricani, 
preparațiile de cărbune Lu
peni și Petrila, Uzina de uti
laj minier Petroșani, Termo
centrala Paroșeni, F.F.A. „Vis- 
coza* Lupeni, cariera de 
car Banița, precum

tal municipiu, planul a fost 
realizat in proporție de 104.8 
Ia sută, ceea ce reprezintă 
23,7 la sută din planul anual, 
în această activitate remar- 
cîndu-se C.C.P.. I.G.C., I.G.L.. 
O.C.L. Alimentara, T.A.P.L. O 
ultimă remarcă se cuvine fă
cută faptului că toate unită
țile de construcții-montaj în 
antrepriză și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan cu re
zultate importante, evidenți- 
indu-se în acest sens șantie
rul I.L.H.S. și cele ale gru
pului II al T.C.II.

La cota unor

vwai
exigențe

unități de transporturi, 
tatoare de servicii, comerciale 
etc. Un rezultat marcant îl 
constituie, de asemenea, creș- • 
terea productivității muncii 
valorice pe municipiu cu 246 
lei/salariat, precum și reali
zarea de beneficii peste plan 
în valoare de 2,5 milioane lei. 
Strădanii încununate de suc
cese au fost depuse de colecti
vele de cercetători și proiec- 
tanți din cadrul I.C.I’.M.II. și 
S.C.S.M. și alte nuclee de pro
iectare, care, în colaborare cu 
unitățile economice au rezol
vat importante probleme în 
sprijinul producției. In bilan
țul de ansamblu se înscriu 
totodată realizările în dome
niul investițiilor unde, pe to-

superioare
Este cunoscut faptul că tri

mestrul în care am intrat ri
dică în fața unităților econo
mice, a tuturor colectivelor 
de muncă, sarcini sporite față 
de primul pătrar al anului. 
Astfel, la producția brută de 
cărbune sarcinile de plan cresc 
cu 94 mii tone, iar la pro
ducția netă cu 75 mii tone; 
Ia masa lemnoasă va trebui 
să fie pusă în exploatare și 
valorificată o cantitate de a- 
proape 15 000 mc peste nive
lul primului trimestru, iar șan
tierele de construcții au pre
văzute creșteri între 5—8,4 
milioane lei, superioare celor 
din primele trei luni ale a- 
nului, astfel că, pe total șan
tiere volumul de construcții 
montaj în antrepriză va în
registra o creștere de 28,7 mi
lioane lei. Așadar, aceste creș
teri, sarcinile sporite ale tri
mestrului II ridică necesitatea 
unei activități economice, pe 
toate planurile, situată la o 
cotă a exigențelor net supe
rioară. Căci, cu toate rezul
tatele bune obținute, în unele 
unități economice există încă 
rezerve interne nevalorificate 
îndeajuns, există rămîneri sub 
posibilități și chiar sub sarci
nile concrete de plan. Este su
ficient să amintim că, în ca-

LA TINARA MINA LIVEZENI

Kwrt Efittsaffll la săparea 
â Effiă Fcazat le 

ftrttafla minerului iisaisie Bsrffla
Ieri dimineață, la cea mai 

tînără mină din bazin — Live- 
zenî — ritmul trepidant al 
muncii obișnuite de fiecare zi, 
era dominat de rezonanțe 
sărbătorești, festive, caracteris
tice unor momente deosebite 
din viața colectivului de aici. 
La gura puțului principal se a- 
dunaseră zeci de salariați din 
cadrul colectivului — mineri și 
maistru, cadre tehnice-înginerești 
din conducerea minei. Chipurile 
tuturor exprimau bucurie, o 
puternică satisfacție. întregul 
colectiv sărbătorea dobîndirea 
de către vestita brigadă de mi
neri condusă de Dionisie Bartha 
a unui nou și valoros record 
de avansare la lucrările de să
pare și betonare a puțurilor de 
mină.

• • Ora 8. In mijlocul celor pre- 
zenți la gura puțului au sosit, 
pentru a sărbători împreună cu 
colectivul minei importantul 
succes tovarășii Gheorghe Fe- 
ier, secretar al Comitetului 
municipal de partid, Gavrilă 
David, președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor, Gheor
ghe Giuclea, director tehnic în 
Centrala cărbunelui. Moment 
emoționant. Din adîncuri chibla 
scoate la lumina zilei pe mine
rii schimbului I al brigăzii în 
frunte cu Dionisie Bartha, Cu 
vădită emoție și satisfacție în 
glas, șeful de brigadă rapor
tează, plin de entuziasm, suc
cesul. Folosind o metodologie
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Un nou teren <Ie
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chemării adre- 
cetățenilor de

O operație pe care lăcătușul Ilie Munteanu
Lupeni o efectuează cu competență și răspundere — pregătirea 
garniturilor de asbesl necesare probelor la retorta de sulfura.

' aporașul 
vacanței 

la Televiziune

Excursii peste hotare
Biroul de turism pentru tineret 

de pe lingă Comitetul mu
nicipal al U.T.C. organizează, 
în sezonul de vară, cîteva ex
cursii peste hotare. Redăm 
mai jos țările in care se vor 
organiza excursiile, perioada, 
traseul, costul și mijloacele 
de locomoție :

U. R. S. S., intre 2-12 iu
nie a.c., pe ruta Moscova - 
Leningrad — Moscova. Costul, 
pentru o persoană, este de 
1 795 lei. Bani de schimb - 
252 lei. Următoarea excursie în 
U. R. S. S. are loc între 24 iu
lie - 7 august pe traseul Mos
cova — Vladimir — Leningrad
și costă 2 350 lei. Bani de

335 lei. Transportul,

în ambele excursii, se face cu 
avionul.

In perioada 12 - 19 august 
are loc o excursie în R.P. Po
lonă pe ruta Varșovia - Craco
via. Costul pentru o persoană - 
905 lei. Bani de schimb —192 
lei.

O excursie în R. S. Cehos
lovacă are loc în perioada 26 
iunie — 5 iulie al cărei cost 
de persoană este de 1 280 lei. 
Bani de schimb - 320 lei. Itine- 
rariul prevede următoarele o- 
rașe Praga-Karlovy-Vary-Bu- 
dapesta.

înscrierile se pot face pină 
la dota de 25 aprilie a.c. la 
Comitetul municipal al U.T.C. 
și comitetele orășenești U.T.C.

de organizare a muncii supe
rioară și mijloace moderne de 
mecanizare a lucrului la front, 
în decurs de o lună, inai precis 
în perioada 13 martie — 17 a- 
prilie, experimentatul colectiv 
de muncă al brigăzii a reușit 
să realizeze 94 ml săpare și be
tonare în puțul principal al 
minei, aflat în execuție. In a- 
ceșt fel, brigada și-a întrecut 
vu’ mult propriul angajament 
— 80 metri săpare și betonare 
într-o lună — luat în cinstea 
sărbătorii partidului și toto
dată a doborît toate recordurile 
anterioare ale sale: cel de 54 
ml de la puțul auxiliar nr. 1 
Dilja, cel de 72 ml realizat în 
anii cincinalului trecut la să
parea puțului cu schip Aninoa- 
sa-sud. Cei 94 metri dc avansare 
în puț realizați în prezent con
stituie un nou record național 
al genului de lucrare minieră, 
pe care comunistul
Bartha cu ortacii săi îl închină 
gloriosului semicentenar ai Par
tidului Comunist Român. Prin 
obținerea lui. lucrările de să
pare a puțului principal — o- 
biectiv-cheie — în ansamblul 
lucrărilor de deschidere a căilor 
spre bogăția cărbunelui 
cîmpul minier Livezeni — 
cîștigat un avans în timp 
cca. o lună și jumătate.

Dar cîte alte aspecte ale
cordului merită să fie consem
nate cu majuscule, cu superla
tive. Că. organizînd munca în 
acord global, respectînd întoc
mai cicl'ograma operațiilor, fo
losind cu măiestrie metoda de 
săpare și betonare cu cofraj 
mobil și încărcare mecanică a 
sterilului de la frontul de lucru, 
minerii brigăzii au excavat un 
volum de 2 660 mc steril și au 
executat 818 mc de betonări, 
au realizat o viteză zilnică de 
avansare de 6 ml, un randa
ment de 5,54 mc/post față de 
2.58 mc/post planificat, iar pla
nul lunar (30 ml pe aprilie) de 
lucrări a fost întrecut cu de 
peste trei ori.

Sînt rezultate ce poartă ma
terializate în strădaniile și 
priceperea întregii brigăzi, a 
oamenilor ci ca șefii de schimb 
Grigore Tătaru, Ștefan Nistor, 
Nicolae Bartha, a minerilor 
Ion Daniel. Teodor Popa, Gh. 
Balint, Alexandru Maier, St. 
Kenyereș, Vasile Degeratu, Va- 
sile Toma, Alexandru Kovacs, 
Ion Gheție, Ion Mihăiescu și 
toți ceilalți ortaci. La obținerea

tor și-au dat aportul, prin buna 
deservire a brigăzii, semnaliștii 
Miron Cocolan, Nicolae Fră- 
țilă și Iosif Bartha, electricie
nii Traian Baghiu și Iosif Ola- 
ru, lăcătușii Virgil Nica, 
Cocolan și Dionisie Bartha II. 
ca și mecanicii de 
Constantin llie și Carol Alb.

La adresa întregii brigăzi
condusă de minerul fruntaș
Dionisie Bartha au fost rostite 
multe și neuitate cuvinte de 
laudă și stimă. Pentru noul re
cord obținut, minerii brigăzii 
au fost felicitați călduros 
tovarășii Gheorghe Feier, 
numele Biroului Comitetului 
municipal de partid, Gheorghe 
Giuclea, din partea Biroului e- 
xecutiv al Centralei cărbunelui 
Petroșani, Petru Munteanu, di
rectorul minei Livezeni. 
grup de pionieri au 
minerilor sărbătoriți 
buchete de flori.

Primind felicitările, 
Dionisie Bartha, împreună cu 
ortacii din brigadă s-au anga
jat să muncească cu aceeași 
dăruire și abnegație pentru e- 
dificarea noii mine de la Li
vezeni, pentru a asigura intra
rea ei în producție în anul 1972 
Și astfel a contribui la realiza
rea prevederilor noului cincinal 
de creștere a producției de 
cărbune din Valea Jiului. Co
lectivul brigăzii. organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. și 
conducerea minei au adresat o 
telegramă Comitetului Central 
al P.C.R., 
Ceaușescu, în care, 
recordul național realizat, 
spune între altele: ..Comitetul 
de partid, comitetul sindical și 
comitetul U.T.C., comitetul de 
direcție și colectivul bri
găzii de mineri condusă 
de comunistul Dionisie Bartha 
închină cu bucurie, din a- 
dîncul inimilor, importanta 
realizare obținută la săparea 
puțului principal măreței săroă- 
tori a semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român.

Ne angajăm cu acest pri
lej, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca și în viitor, îmbi- 
nînd strădaniile în muncă ale 
minerilor brigăzii cu cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii miniere, să 
executăm lucrări de calitate și 
să ne încadrăm în planurile 
directoare de punere în func
ție a noii mine de la Livezeni".

Ion

extracție

de 
in

(Jn 
înmînat 

frumoase

minerul

tovarășului Nicolae 
raportînd 

se

I. BĂLAN

S4PTAM1NA
Pr.IMĂVERll“

Mîine se deschide tradițio
nala „Săptămînă a primăve
rii*, în cadrul căreia mii de 
pionieri și școlari din Valea 
Jiului, alături de colegii lor 
din întreaga țară, vor fi an
trenați la diverse acțiuni so- 
cial-utile : plantarea «pomilor, 
curățenia și înfrumusețarea 
școlilor, întîlniri cu vînălori 
și pădurari

Răspunzînd 
sate tuturor 
către Consiliul popular al o- 
rașului Petrila de a participa 
la acțiunile gospodărești și de 
înfrumusețare a localității, e-

levii Școlii generale nr. 5 au 
început să lucreze la amena
jarea unui teren de sport în 
cartierul „8 Martie*. Efectu- 
înd pînă in prezent peste 
500 ore de muncă patriotică, 
elevii reușit să curețe o

Întîlnire între tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

și tovarășul
LAURIE AARONS,

secretar general al P.C.
din Australia

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a intîlnit cu tovară
șul Laurie Aarons, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Australia, care face o vi
zită în țara noastră.

La întîlnire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor, s-a re-

levat dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie frățească 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Australia și s-a subliniat vo
ința comună de a întări aceste 
legături în interesul ambelor 
partide, al unității mișcării co
muniste internaționale. Totoda
tă, s-a reliefat că extinderea 
in continuare a raporturilor 
multilaterale dintre România și 
Australia corespunde interese
lor popoarelor român și aus-

(Continuare in pag. a 4-a)

peEconomia țării noastre a încheiat cu succes planul 
trimestrul I al primului an din noul cincinal. Bilanțul în
cheiat la sfirșitul celor trei luni indică, în continuare, rit
muri susținute de dezvoltare, materializate în creșterea pro
ducției și productivității muncii, in sporirea volumului de 
investiții și lărgirea fondurilor fixe, in creșterea venitului 
național și sporirea veniturilor populației. In același timp, 
rezultatele tonifiante ale primului trimestru demonstrează 
încă o dată, Ia scara unor cote superioare, conținutul pro
fund științific și realist al politicii economice a partidului, 
politică ferm orientată spre creșterea și perfecționarea ra
pidă a forțelor de producție, îmbunătățirea organizării și 
funcționării intregului mecanism social-economic.

In acest bilanț recent încheiat se disting, în primul r*nd, 
rezultatele din industrie, ramura conducătoare a economiei 
naționale, care imprimă un înalt dinamism întregii dezvol
tări a țării. Astfel, prevederile planului la producția glo
bală industrială au fost îndeplinite pe întreaga economie 
în proporție de 103,3 la sută, ceea ce înseamnă o depășire 
a prevederilor planului de 2,4 miliarde Iei. Față de trimes
trul I al anului 1970, producția globală industrială a sporit 
cu 8 miliarde lei, corespunzător unui ritm mediu de 11.8 
la sută.

Nivelul atins în dezvoltarea potențialului industrial 
al țării poate fi ilustrat și prin faptul că volumul produc
ției globale industriale, în primul trimestru al anului, este 
de 2,4 ori mai mare decît întreaga producție a anului 1951, 
anul de început al primului cincinal.

Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, 
în primul trimestru al acestui an s-au obținut cu 12,6 la 
sută mai multă energie electrică. 10,7 la sută mai multă 
fontă. 6.4 la sută mai mult oțel. 7,9 la sută mai mult căr
bune. 41,5 la sută mai multe strunguri, 19.3 la sută mai 
multe tractoare, 9,6 la sută mai multe motoare electrice, 
7 la sută mai multă mobilă, 32,2 la sută mai multe îngră
șăminte, 20,4 la sută mai multe tricotaje și altele.

Datele statistice operative indică, de asemenea, accen
tuarea eforturilor pentru îndeplinirea indicatorilor cali
tativi ai planului. Se constată astfel o sensibilă reducere a 
cheltuielilor materiale de producție, îndeosebi în ce pri
vește consumul specific de metal, lemn, combustibil conven
țional, energie electrică, la o serie de produse din ramurile 
industriei construcțiilor de mașini, chimiei, industriei mi
niere și de prelucrare a lemnului, ceea ce se reflectă în 
ultimă instanță în scăderea prețului de cost și creșterea efi
cienței economice.

Față de perioada corespunzătoare a anului trecut, volu
mul de investiții a crescut cu un ritm mediu de 10,4 la 
sută. In această perioadă au fost puse în funcțiune fonduri 
fixe — în principal în ramurile industriale — în valoare 
de 10,6 miliarde lei. Au fost date în exploatare 57 de capa
cități de producție industriale agro-zootehnice.

In această perioadă, prin lărgirea bazei tehnice, numă-
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(Jăminul nostru

Zilele trecute componenții 
revistei .Vaporașul vacan
ței", de la Școala generală 
nr. 1 Petrila, au plecat la 
București la invitația studiou
lui de Televiziune pentru o e- 
misiune dedicată pionierilor 
și școlarilor.

bună parte din 
tindu-1 pentru 
finisare. Această acțiune se 
înscrie în cadrul măsurilor 
stabilite de conducerea școlii 
pentru perioada vacanței de 
primăvară.

teren, pregâ- 
lucrările da

La E.M. Aninoasa lucrează 
mulți tineri nefamiliști. O bună 
parte dintre ei locuiesc la că
minul muncitoresc al minei. 
Tovarășul Gheorghe Cocotă, 
responsabilul căminului, spri
jinit în permanență de co
mitetul de cămin, este preo
cupat de crearea unor con
diții optime tinerilor ce lo
cuiesc aici. Atît în interior 
cît și în exterior domnește 
curățenia. Fiind vorba de ca
sa în care locuiesc, tinerii 
loan Bordea, Nicolae Enache, 
Ion Coiculescu, loan Anghe- 
lescu și alții au amenajat 
rondurile de flori, aleile și 
au aranjat coroanele arbori
lor ornamentali din jurul el.

Locatarii căminului trăiesc

(Continuare în pag. a 3-a)

Nicolae CIOBANU

Dumitru I. VÎLCEANU 
corespondent

ca într-o mare familie în care 
este o deplină armonie. In 
camera 39, de exemplu, exis
tă chiar o bibliotecă colec
tivă. Cantina, sala de mese 
și magazia de alimente stră
lucesc de curățenie, iar mîn- 
carea gătită după un meniu 
fixat de responsabila can
tinei de comun acord cu co
mitetul de cantină, este fus- 
toasă și consistentă.

Faptul că avem un cămin 
modern, curat, bine întreținut 
se datorează și preocupării ce 
o acordă comitetele de par
tid și de sindicat de la E.M 
Aninoasa căminului nostru.
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Orașul clocotește. îmbulzea
lă la cinematografe. „N-avefi 
un bilet „. 7" „N-am. dom’lc. 
nici pentru mine". Pe strada 
principala, aroganți, cu miini- 
le la spate sau înfundate în 
burunarc. cu piepturi umfla
te, ironici — tineri. Fumători 
toți. Fetele, 
sînt eleve, 
Se plimbă, 
salută, trec 
piața X'ictorici 
„Servus, Mia*. 
•Mergi ... ?“

vflî...
— II cunoști pe ospătar 7 

unde să-l cunosc 7 
atunci 7 
aveau. Aii-a

dimineața,

Spus

scara

elegante, nu mai 
sfnt domnitoare, 
se salută, nu se 
mai departe. In 

se intorc. 
„Servus*. 

,.Poate’„. „Am

— De
— Păi
— Azi 

Tanța...
— Au

n-au.
— De ce n-au, se termină 7
— Pe dracu', 

nu vind ca să 
mea vin...

— Tovarășu' 
tărft.

se termină, 
cumj>ere lu-

...ne-am ho-

I
I s

I
i

— Da, vă rog !
onoarea să tc salut*. „Și eu — O fripturică de miel... $
să te contrasa! ut" ....Ce /aci, — .„și un grătar pentru §
coexiști ?“ „Ești neserios.'* băiat u*.'
etc. etc. Restaurantul „Mine — N-arcm, vă rog. $
rul* c asaltat. Lume — ca — N-aveți grătare 7 $
la bilei. „E liber ?“ „Nu‘‘ .Tu. — N-avem, vă rog. §
Nicule. unde tc uiți, nu vezi — Nicule, ia și tu friptu
că ăia de lingă fereastră s-au ră...
sculat !.. Acum, degeaba te — N-avem, vă rog. $
duci, au fost alții mai șme — N-aveți friptură 7 §
cheri". „Nea Șuba, dă-nc, — N-avem, vă rog. $
bre, două romuri mici, aici, — Ce aveți.... vă rog 7
in picioare". ,Nu se poate. — Avem rinichi. Cu car
neică, mă pedepsește șeful..." tof pai. Delicioși! Altceva.
.M-am grăbit iară rost. Pu vă rog 7 §
iule dragă, mi-ai spus eâ e — Bere 7 $
de rău dacă nu vin la timp. — N-avem, vă rog.
Poftim acum, mai bine ră- — Nici bere 7
mincam și-mi făceam și un — Nici. $
ghiile, că acasă n-am ojă..." — Da' a fost 7 §
In sfirșit ! — A fost ! Am un vin $

— Bună scara 1 bun...
— Bună seara ! — La kilogram 7 $
— Cu ce vă servim 7 — La butelie, vă roo. Mi s
— Încă nu ne-am hotărit... nunat ! $

El, ospătarul, pleacă. Rămin — Ne mai gindim... $
ci doi. clienții. — Da. vă rog. §

— Ce servim, dragă 7 . ... . . .
— Tu decizi... — Dacă ar ciuta muzica !
— Nu. Tu ai intiietatea. — De ce nu ciută 7
Ea zimbește evaziv, lui i — încă nu-i ora. $

se pare că a fost foarte dră — Au oră fixă 7 §
guț și tandru, un adevărat — Au.
cavaler. — Simbătă ar trebui să în $

— Grătare... ceapă mai devreme. $
— Dacă zici tu ! De acord. — Ar trebui. Tu, Marie §
— Sau friptură de miel. mai avem acasă ceva de la §

Cu usturoi verde... prinz 7
— Acum n-o mai întoarce. — De mincare 7 $

Vrei să miroși ? — Da. §
— Și ce dacă ! Îmi trece. — Avem...

că bem bere. — Scoală-te !„. Poftiți, vă
— De unde bere 7 rog, aici. Noi plecăm.
— Au ei. — Vai, ce bine! Mulțumim.
— N-au. — N-aveți pentru ce. Pe §
— Facem pariu 7 trecere frumoasă ! §
— Tu ești proastă, sau te — Mersi. Vezi, dragă, ce

faci ? Unde vezi bere pe înseamnă să aibă omul no
mese 7 roc ! §

— Păi, nu vezi, da’ o să Adrian CONDOR

Ochi ageri Foto: A. RIEGELHAUPT

APA HI PLOAIE...
— cronică rimată —

Aici nu-i niciodată logic 
Vrc-un buletin meteorologic, 
Aici, la Petroșani, se pare, 
Unde nu-i cap ...vai de picioare I 
Curge de sus apa de ploaie 
Și cimpurile se înmoaie. 
Curge de sus, chiar din seninuri, 
Curge in țuică și in vinuri 
Curge in romuri și-n coniace 
Apa de ploaie curge-n pace!
Insă nu curge, măi băiete, 
La baie și la robinete...
Vrea omul să mai facă-o scaldă
In minunata apă caldă 7
Degeaba !... a pierdut... etapa : 
Tocmai atunci ...nu curge apa ! 
Și-atunci privești cam trist in zare 
Și ceri la cer... canalizare.
Deci, ieși afară — vorba ceea — 
Tu, tată, pruncii și femeia 
Ca sub a ploii grea rafală 
Să faci o baie., naturală !
Deci pe aici, mă rog frumos. 
Problema apei e pe dos!
Că-ți curge necerută, muică, 
In vin, in vodcă și in țuică, 
Și dacă nu prea ești atent 
Iți curge și-n apartament. 
Fiindcă acei ce sini deștepți 
Ți-o dau exact cind nu te-aștepți! 
Pe vinovați doar ploaia scape-i 
Că-ncurca treburile apei!

Ion PALTIN
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Un milion de fotografii 
pe suprafața unui timbru

— Să înmagazinezi un ini 
lion de portrete fotografiate 
pe minuscula suprafață de 25 
de milimetri pătrațî și să le 
reproduci în numai citeva se
cunde, fără a le micșora cali
tatea. este o performanță ca
re a izbutit in mod teoretic in 
laboratorul de microscopie e- 
lectronică al firmei Siemens, 
din Berlinul occidental. Desi
gur că va mai trece multă vre
me pină la punerea in practică 
a sistemului. In schimb, canti
tatea senzațională de informa
ții pe care acest microscop e- 
lectronic o va furniza în viitor, 
întrece toate posibilitățile de 
Inmagazinare a datelor de pină 
acum. Procedeul dezvoltat la

Berlin folosește marea capaci
tate de traducere a microsco
piei moderne. Raza electronică 
cu un diametru de circa a su
ta mia parte dintr-un milime
tru. care preia intr-un micros
cop electronic funcția unui de
tector. se transformă cu acest 
prilej intr-un scriptor care 
micșorează, conform originalu
lui. valorile luminoase ale u- 
nui diapozitiv normal și anu
me lind cu rind. In teorie, ar 
deveni astfel posibil ca infor
mațiile furnizate de u colecție 
de 24 de volume de lexicon să 
fie înmagazinate in mod du
rabil pe suprafața unui timbru 
poștal, de pe care să poată ori- 
cînd fi citite din nou.

PETROLUL
LUMII

In ultimii zece ani. extracția 
petrolieră a Hunii s-a dublat, 
trecind de la 260 la 525 miliar
de barili ; in același timp, con
sumul de petrol s-a dublat și 
el. lnumiți experți apreciază 
că rezervele actuale cunoscute 
ar putea fi epuizate peste 20 de 
ani.

i Dramă preistorică
fi, O expediție zoologică a Academiei de Științe a U.R.S.S.

care desfășoară cercetări in regiunile nordice ale Siberiei 
g a descoperit urmele unei drame întimplate în priestoric :
gi înecarea unei imense turme de mamuți în mlaștinile din
13 tundră. După săpăturile efectuate, zoologii au adus la Le-
l ningrad peste 100 000 oase de mamuți care vor fi folosite
[ pentru reconstituirea scheletelor acestor animale prestorice.

B Descoperirea cu acest prilej a resturilor unui embrion de
■ mamut a stîrnit senzație. Cercetătorii presupun că turma
4 de mamuți a fost surprinsă de un cataclism acum 11 mi-
— Ic-nii.

Tren 
supersonic 
Institutul de cercetări din 

Stanford (S.V.A.) studiază in 
prezent proiectul unui mijloc 
de locomoție magnetic, ultra 
rapid, intr-un tunel unde aerul 
rarefiat ar fi menținut la o 
temperatură foarte scăzută. 
Este vorba de un tren care 
s-ar putea deplasa cu o viteză 
de 1 600 km/h intr-un vid a- 
proape total care ar reduce la 
zero rezistența aerului. Va
goanele acestui tren vor fi 
presurizate și se vor deplasa 
la plecare pe roți pinâ ce vor 
atinge o viteză de 80 km/h iar 
apoi vor fi ridicate la 30 cm 
deasupra căii ferate de forțele 
magnetice care îi vor imprima 
viteza dorită. Tunelul pentru 
experimentarea acestui proiect 
a și început să fie construit la 
Menlo Park (California).

5

Că și dobitocu-i știe...
Patima sfinției sale.

(Balada popii din Rudeni)

Foto i I. LICIU

| Terra —
£ răcită
g de om

Din 1940, temperatura Temei a scăzut cu 0,3 
grade. După datele Universității Wisconsin 
(S.U.A.), acumularea crescînd în atmosferă a 
prafului vulcanic, nuclear și industrial, care 
opune un ecran trecerii razelor luminoase, ar 
purta responsabilitatea acestei răciri treptate.

Moda este efemeră, lectura 
rămîne. In momentul cind nu 
ni se vorbește decit de tehnici
le „audio—vizuale", experții 
mijloacelor «le comunicare și 
transmitere a informațiilor au 
căzut, in sfirșit, de acord : ni
mic nu înlocuiește o carte bu
nă sau un articol, pentru acu
mularea cunoștințelor.

Superioritatea calitativă este 
evidentă : numai lectura înlă
tură orice „filtru" mecanic ce 
se interpune intre ochi și in
formație : ea rămîne, așadar, 
mai suplă decit magnetoscopul 
cel mai modern. Lectorul își 
alege viteza asemenea automo
bilistului, relația și-o modifică 
la bunul plac după interesul 
subiectelor sau după gradul 
lor de dificultate, revine in 
urmă în mod instantaneu, trece 
peste lungi pasaje, sare capi
tole. Simultan, el poate să-și 
extragă notele care»-! preocupă. 
Superioritatea cantitativă — 
deși subestimată și necunoscu
tă — nu este mai puțin covârși
toare. Lectorul sesizează între 
două și șapte ori mai multe 
informații pe oră decit specta
torul unui film sau auditorul 
unei conferințe.

In mod natural aceste per
formanțe sint variabile de la 
individ Ia individ. Insă ele sint 
perfectibile. Președintele Sta
telor Unite, J.F. Kennedy — 
exemplu e de acum celebru — 
putea să „parcurgă" in mai 
puțin de 2(1 de minute pină la 
patru ziare. Ceea ce reprezintă 
o absorbție de la 1200 la 2000 de 
cuvinte pe minut, pe cind un 
om obișnuit înregistrează cel 
mult 250. Acest tip de lectură, 
care în mod frecvent este nu
mit — și destul de judicios 
— „citire în diagonală" suferă 
în mod general de reputația 
superficialității și a lipsei de 
seriozitate. Și pe nedrept. Da
că există texte care merită a 
fi savurate, asupra cărora lec
torul să întirzie, cele mai mul
te au funcții mult inai modeste 
și mai practice: rapoarte, lu
crări tehnice, publicații spe
cializate contribuie la un feno
men specific epocii noastre, 
necesitatea de a reactualiza 
cunoștințele în mod constant,<____

de reciclare. Ceea ce e departe 
de a fi ceva facil.

In fiecare an apare un nu
măr impresionant de cărți noi, 
care acoperă cvasitotalitatea 
realităților contemporane.

Publicațiile mișună. Și se 
ignoră frecvent că un cotidian 
normal ascunde atila materie 
redacțională cită se află intr-un 
volum de 300 de pagini. Pen
tru a nu lăsa să scape nimic, 
ochiul nostru trebuie să par
curgă 1200 metri de rinduri in 
fiecare zi, care se adaugă ade
seori la cei 500 metri ai heb
domadarului și 600 ai unui pe
riodic placă mai ținem seama 
de prospecte, broșuri, afișe, a- 
nunțuri. fără să se uite cărțile, 
vom realiza un adevărat ma
raton pe care trebuie să-l ta

OCEANUL, 
sursă de 
îmbrăcăminte

Oceanul, după cum -a con
statat. poate furniza hrană pen
tru milioane de oameni. Recent 
un grup de specialiști «mvieticl 
a anunțat că alga fillospadex, 
care se găsește din belșug in 
mări și oceane, poate ti folosită 
drept materie primă pentru ob
ținerea unor fibre apreciate ca 
superioare celor «lin in.

O * •

Colecționar 
de poduri

Inginerul Vladimir Gemena 
din Leningrad colecționează po
duri «are ii sosesc din diferite 
colțuri ale țării și de peste ho
tare. Bineințelcsc, nu este vorba 
de poduri in sensul material 
al cuvintului, ci de desene, 
schițe, fotografii și gravuri. In 
albumul colecționarului se pot 
intilni poduri din Cnezatul de 
Kiev, Grecia antică. Persia, 
Londra, un pod de pontoane 
peste spumele Niagarei.

CINEMERIDIANE
In Statele Unite, romanul „Love Story, best-seJlerul lui 

Erich Segall, a depășit într-un singur an 9 500 000 exem
plare vindute. Filmul realizat de Arthur Hiller după roman 
și-a acoperit cheltuielile de producție în numai două zile. 
Este povestea de dragoste a doi studenți de la Universi
tatea Harvard. împiedicați să se căsătorească de principi
ile de castă ale părinților lor. Depășindu-le, mariajul este 
departe de a fi fericit deoarece spectrul morții planează 
asupra lor: Jenny, tînăra căsătorită, suferă de o boală 
incurabilă. Cele două personaje ale filmului sint interpre
tate de Aii Mac Graw și Ryan O'Neil.

★
Roberto Rossellini turnează în prezent in Statele Unite 

un film artistic despre revoluția americană, care va fi 
prezentat cu ocazia celebrării a 200 de ani de la procla
marea independenței Statelor Unite.

★
Claude Lelouch a început să turneze in America de Sud 

un nou film intitulat „Aventura e aventură". Din distribuție 
fac parte Jean-Louis Trintignant, Charles Denner și Lino 
Ventura.

rele informației in magma 
verbiajuluî. Chiar această re
dundanță ne atrage la lectura 
unui roman de Balzac sau 
Proust ; dar tot ea ne agasea
ză intr-un articol de informare 
ori, cel puțin, ne face să ne 
pierdem timpul. Densitatea 
informației in mijlocul a ceea 
ce liceenii numesc „predică" 
variază de la limbă la limbă, 
cu mai puțin de 50';,. franceza 
este una dintre cele mai pro
lixe. ea se pretează mai de
grabă literaturii decit tehnicii.

Interesul nostru oscilează in 
funcție de formație, de cul
tură. Un text pestriț este ase
menea unui han internațional 
— unde fiecare vine să-și ca
ute specialitatea lui de-acasă. 
Alții, consultindu-și ziarul, nu

învățați (și obligați) să buchi
sească : astăzi nu se mai izo
lează decii silabe și asta numai 
atunci cind cuvintele nu sint 
asociate intr-un înțeles. E un 
progres. Metodele mai vechi 
au moștenit începuturile arhai
ce ale lecturii : pentru a se 
economisi Prețioasa hirtie. tim
pul și... efortul lor. scribii 
Evului mediu alăturau cuvinte 
fals abreviate Era contrariul 
stenografiei. Iar călugărilor le 
trebuiau un lector experimen
tat pentru a ic restitui oral și 
lent substanța textelor.

Copilul, la fel, se străduieș
te să citească cu glas tare : 
descifrează semn după semn, 
se exprimă tare, „se ascultă" 
vorbind. Ceea ce necesită două 
operații lente și distincte care

LECTURA „MINUT44 
pentru oamenii ocupați

cern în fiecare zi : un lector 
mediu trebuie să-i consacre in 
jurul a 10 ore.

Utilizarea prescurtărilor de
vine, prin urmare, o chestiune 
vitală. Cunoașterea mecanisme
lor lecturii înseși ne ajută 
substanțial. In acești kilometri 
nu este chiar totul esențial, 
indispensabil înțelegerii exacte. 
Din oceanul cuvintelor, un anu
mit număr de informații țîș- 
nesc la suprafață, sint aseme
nea stîncilor ce ne permit tra
versarea fără să ne udăm. „Ba
ia" verbală înconjurătoare este 
ceea ce numesc informaticienii 
redundanță : ceea ce facilitea
ză și agrementează lectura 
noastră, dar nu ne învață ni
mic.

„Restul nu e decit literatură" 
exprimă destul de corect o 
alocuțiune care distinge slmbu-

rețin decit implicațiile politice 
sau evenimentele din țara, o- 
rașul sau cartierul lor. Mulți, 
se zice, citesc ziarul, „ca și cum 
trece aspiratorul : nu se reține 
decit gunoiul"...

Orice l«?ctură se însoțește 
cu un adevărat filtru al in
formațiilor. Trebuie să știm să 
recunoaștem dintr-o singură 
ochire reperele, cuvintele-che- 
ie, semnificative pentru noi — 
și care sînt asemenea înfățișă
rii prietenilor pierduți într-o 
mulțime anonimă, spiritul nos
tru să-i pindească. Și aceasta 
•e învață.

însuși mecanismul lecturii ne 
ajută: sesizăm doar suprafața 
textului, grupe de cuvinte și 
nu o succesiune uniformă a 
textului. Chiar ucenicia noas
tră în ale lecturii e înșelătoa
re. Mult timp copiii au fosl

frinează lectura. Pentru un 
text de informare, lectura 
murmurată, șoptirea cuvinte
lor sau schițarea lor prin bu
ze, este un revelator semn de 
cultură primitivă. Pentru un 
text literar, dimpotrivă, infor
marea interesează mai puțin, se 
caută „sunetul vocii" autoru
lui de-a lungul rind urilor. 
Poezia — care are grad zero 
de informație — ciștigă dacă 
a recitată. Dar educația ne 
permite să trădăm textul li
teral.

„CîmpuT lecturii variază de 
la individ la individ. In medie 
se cuprind cam zece semne — 
oricare ar fi distanța intre 
lector și text sau caracterul 
semnului. Mijloacele optice 
moderne au confirmat faptul. 
Ochiul se oprește de fiecare 
dată intre un sfert și o treime

«Ie secundă apoi ce deplasează 
cam in a 40-a parte din se
cundă. Aceasta permite lecto
rului să parcurgă, după viteza 
personală. intre 100 000 și 
330 ooo semne pe oră — pe cind 
auditorul doar 50 000. Și aceste 
rezultate nu sint deocamdată 
modificabile. Ceea ce se ame
liorează, totuși, este cimpul de 
cuvinte sesizate. Mușchii o- 
chiului se disciplinează prin 
„gimnastică" : se practică exer
ciții metodice ca in muzică 
(iată două metode: pentiu a 
dezobișnui ochiul să fixeze 
doar o parte din pagină se 
citesc sistematic texte ale căror 
extremități sînt separate de 
intervale albe sau se lucrează 
pe liste de cuvinte „în brad". 
aJr.n a căror lungime crește 
pe măsură ce cobori in pa
gină.)

Rămîne să ne conjâm aten
ția. Un sistem de riglă care se 
deplasează in pagină, descope- 
rintl doar anumite cuvinte, o- 
bișnuiește să se evite reîntoar
cerile pe care specialiștii le 
numesc regresiuni. La sfirșit 
se controlează dacă percepția 
n-a fost pur mecanică. Da» 
excepțiile variază după scopul 
urmărit : pentru a învăța ci
tirea rapidă a ziarelor (a) căror 
colonaj e mai strins) texte in 
y folosesc ochiul și se per
cepe un cîmp cit mai larg, 
descriind o traiectorie aproape 
verticală ; lectura cărților, mai 
largă, cere o tratare mai com
plicată, cu texte tăiat»* in trei 
coloane, apoi unite in formă de 
trident. Cit de fragmentare ar 
părea aceste instrumente de 
înțelegere ele sînt suficiente : 
nici spiritul, nici ochiul n-au 
nevoie de a reconstitui fraze 
complete pentru a asimila 
informațiile și idenle «o se ex
primă regrupat. S-a verificat 
în mod experimental că nici o 
amintire vizuală nu lasă cu
vintele. se eliberează doar me
sajul și apoi sînt aruncate 
asemenea unui obiect de care 
nu mai e nevoaie Astfel de 
exerciții au o largă și profita
bilă răspîndire in lume.

Traducere după 
„Science et vie*, de

T. SPĂTARI'
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Mobilizarea intensă a tuturor
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HI forțelor pentru îndeplinirea
■
■ exemplară a sarcinilor de plan

(Urmare din pag. 1)
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El

nilc preliminate dacă nu este 
asigurată o aprovizionare 
fel de ritmică și calitativă.drul C.C.P., din cele 35 sec

toare productive, 13 nu și-au 
realizat sarcinile de plan în- 
sumînd o pierdere de 30 090 
tone de cărbune. Două din 
exploatările miniere — Dilja 
ți Paroșeni —, datorită unor 
lipsuri tehnice și organizato
rice, au acumulat o răminere 
în urmă Ia producția de căr
bune brut de 8 600, respectiv, 
8 000 tone. De asemenea, nu 
și-au îndeplinit sarcinile 135 
brigăzi din cele 405 brigăzi 
existente la C.C.P., din cauza 
neasigurării tuturor condițiilor 
de îndeplinire a normelor de 
producție, datorită unor lip
suri în organizarea producției 
și a muncii. Alte rămincri în 
urmă s-au constatat in cadrul 
Unității de exploatare a lem
nului. unde nici unul din cele 
4 sectoare de producție fores
tieră nu și-a realizat sarcinile 
de plan, iar planul fizic de 
masă lemnoasă nu a fost în
deplinit la 15 din cele 31 
guri de exploatare. Drept ur
mare a acestor nerealizări. 
U.E.L. Petroșani nu a îndepli
nit planul primului trimestru 
la producția globală cu 2,1 
milioane lei și nici prevede-

— rile de plan la un număr de 
B 9 sortimente. Restanțe față de
* plan, în primul trimestru s-au 
5 înregistrat și în industria lo-

cală, la producția din carie- 
g rele de piatră și Ia mobilă. 
B Fabrica de produse lactate de 
B la Livezeni, de asemenea, a 
R înregistrat restanțe față de 
g plan Ia un număr de 6 sorti- 
B mente.
B In activitatea de investiții, 
B deși s-au obținut rezultate su- 
B perioare comparativ cu aceeași
■ perioadă a anului trecut, deși
■ condițiile de muncă pe șan-
■ tiere în timpul iernii au fost 
® favorabile în acest an. au e- 
5 xistat rămincri în urmă la 
_ unele capitole de plan. Șan- 
H tierul de construcții 71 C.F.R. 
B și al T.C.M.M. au realizat 
g doar 17,5. respectiv, 19 la sută 
B din planul anual. C.C.P. ca 
B beneficiar de investiții nu a 
g realizat planul de construcții- 
B montaj la minele Uricani, A- 
B ninoasa, Lupeni și Dîlja, pen-
■ tru că nu a asigurat acestor 
B lucrări utilajul necesar. La 
B mina Dilja. de pildă, sînt a- 
B minate de circa cinci luni lu- 
B crările de punere în funcțiune
• a complexului puțului cu scliip 
® și separației din lipsa cablu-
■ lui lat de compensație. Ne
ff satisfăcătoare a fost și con- 
_ tractarea de utilaje la Viscoza

Lupeni, S.C.S.M., șantierul 71 
B construcții C.F.R. Pentru unele 
B lucrări, ca de exemplu, LEA 
p 6 kv aparțininel C.C.P.. ate- 
B lierul de tnnplărie Livezeni, 
B spălătorie-boiangerie Petroșani
■ nu sînt asigurate documenta- 
E (iile; la altele, ca de pildă,

modernizarea preparației Lu
peni nu este deschisă finanța
rea; pentru 14 lucrări ce a- 
parțin tot C.C.P. nu sînt eli
berate amplasamentele. Ca ur
mare a acestor lipsuri în do
meniul investițiilor, orientării 
defectuoase pe care beneficia
rii de investiții și construc
torii au manifestat-o, plani- 
ficînd să pună în funcție 65 
la sută din obiective abia în 
semestrul II, din care peste 
40 la sută în ultimul trimes
tru al anului, planul punerii 
în funcțiune a obiectivelor din 
trimestrul I a fost îndeplinit 
într-o proporție total nesatis
făcătoare, de
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tehnic
bine valorificat
Cu o participare mai ac

tivă, mai plină de inițiativă

a comitetelor de direcție, prin- 
tr-o mobilizare mai intensă, 
asigurată de organele și or
ganizațiile de partid și de sin
dicat din cadrul unităților ca
re au înregistrat restanțe, și 
o muncă de îndrumare și con
trol mai exigentă din partea 
tuturor factorilor de răspun
dere. prin măsuri de preve
dere, de preîntîmpinare a de
ficiențelor din organizarea 
producției, din aprovizionarea 
tehnico-materială a locurilor 
de muncă, toate aceste răinî- 
neri în urmă puteau fi evi
tate în schimbul unui evident 
beneficiu în plus pentru e- 
conomia națională. Există, du
pă cum am afirmat, nume
roase pîrghii, care acționate 
mai eficient în direcția spo
ririi producției, creșterii pro
ductivității muncii și a efi
cienței economice ar asigura 
succesul deplin al realizării 
sarcinilor la toate unitățile, 
toate secțiile, sectoarele, lo
curile de muncă și punctele 
de lucru, in toate brigăzile, 
la toți indicatorii de plan. 
Or. ritmicitatea producției în 
primul trimestru, la unitățile 
C.C.P., a fost nesatisfăcătoare. 
Tot aici există mari rezerve 
privind folosirea capacităților 
și utilajelor din dotare. Fon
dul de mașini și utilaje din 
dotarea unităților economice, 
pentru care s-au investit sume 
considerabile nu a fost folo
sit Ia întreaga capacitate. 
Astfel, la unitățile Centralei 
cărbunelui, din cele 26 com
bine de tăiere, nu au func
ționat decit 17 combine, din 
totalul de 105 mașini de în
cărcat, au fost utilizate doar 
51. O rezervă evidentă o re
prezintă cantitatea de 7100 
stiipi metalici și 4 100 grinzi 
pentru susținerea hidraulică 
in abataje, ueutilizați, fapt ca
re a determinat nerealizarea 
indicatorilor la tăierea și în
cărcarea mecanizată, la obți
nerea unor viteze de avansare 
sporite, pe măsura dotării teh
nice in abatajele frontale și 
galerii. Amintim, in acest con
text, și faptul că la șantierul 
71 construcții C.F.R. o dre
zină nouă stă neutilizată, în 
timp ce loturile de pe defi
leul Jiului au mare nevoie de 
acest utilaj pentru transpor
tul materialelor la punctele de 
lucru.

O lacună care trebuie a- 
vută în vedere cu mai multă 
atenție și înlăturată grabnic, 
acolo unde se manifestă, o 
constituie aprovizionarea ne
corespunzătoare în cadrul u- 
nor unități. Cu toate învăță
mintele din anul trecut, pri
vind greutățile determinate de 
o aprovizionare necorespun
zătoare, această lacună nu a 
fost încă soluționată de unele 
comitete de direcție; nu s-au 
adoptat măsuri care să facili
teze o desfășurare ritmică a 
aprovizionării cu materii pri
me și materiale, cu utilaje teh
nologice, să prevină stagnări 
și perturbări în procesul de 
producție. Să ne referim la . ------ • »- —
cîteva aspecte ale problemei. rea mobilizare a maselor 
Prevederile legii contractelor I,en<rl' valorificarea superioa- 
economice, recent elaborată. ră a !"lur’lr rezervelor inter- 

ne existente, pentru ridicarea, 
în această etapă, a întregii 
activități economice din muni
cipiu pe o treaptă superioară, 
întimpinînd astfel cu cinste, 
cu rezultate de înalt presti
giu. apropiata sărbătoare a 
aniversării partidului. Trebuie 
depuse toate eforturile astfel 
ca glorioasa sărbătoare să fie 
întimpinată de fiecare colec
tiv de muncă, cu sarcinile de 

îndeplinite în mod exem
plar. îneît buchetul de reali
zări ce va fi dedicat semi
centenarului de către toți oa
menii muncii din Valea Jiu
lui să constituie 
angajării 
deplinirea

Disciplina 
de producție,

privită 
cu răspundere

majora

la

B
B

■
B
B
B

B
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O cauză evidentă care a di
minuat realizările o constituie 
starea disciplinară nesatisfă
cătoare constatată la unele u- 
nități și colective de muncă. 
Cele 137 905 ore/om absențe 
nemotivate, 78 637 orc/om în
voiri și concedii fără plată, 
43 628 ore stagnări și între
ruperi înregistrate în trimes
trul I s-au soldat cu 
cințe negative asupra ; 
ției determinînd ca 
de utilizare a fondului < 
maxim disponibil să 
numai 93,85 la sută.
vel scăzut de realizare a a- 
ccstui indice s-a înregistrat Ia 
exploatările miniere Uricani, 
Paroșeni. Dilja și Lonca, la 
grupul de șantiere al T.C.H., 
întreprinderea de morărit și 
panificație și altele. Parado
xal este faptul că, la nivelul 
municipiului, în timp ce nu
mărul de absențe nejustificate 
din producție se menține ri
dicat, în întreprinderi și uni
tăți economice au fost prestate 
peste 317 mii ore suplimenta
re dovedind o inadmisibilă 
irosire a forței de muncă, a 
fondului de salarii. Indiscipli
na din producție s-a manifes
tat și prin prisma calității 
necorespunzătoare a unor pro
duse și servicii prestate, a u- 
nor revizii și reparații teh
nice executate superficial, ca
re au condus la stagnări în 
producție, la pierderi, dimi
nuări a indicatorilor tehnico- 
economici și financiari.

Pentru îmbunătățirea disci
plinei trebuie ca organele și ■ 
organizațiile de partid, orga- ® 
nizațiile de sindicat și ale 
U.T.C.. comitetele de direcție, 
toți factorii investiți cu răs
punderea organizării și con
ducerii producției din unită
țile economice să manifeste 
maximum de exigență și res
ponsabilitate. Aceleași dezide
rate se impun pentru înlătu- _ 
rarea tuturor lipsurilor care ■ 
stînjenesc, pe alocuri, proce- — 
sul de producție. Perioada 
trimestrului I cu realizările 
sale incontestabile, dar și cu 
lipsurile înregistrate trebuie 
să fie un izvor de învățămin
te pentru toți acești factori 
cărora le revine sarcina de 
a-și consacra mai mult iniția
tiva creatoare, capacitatea de 
organizare și conducere, pute-

i conse- 
produc- 
indicelc 
de timp 
fie de 
Un ni
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cauzați

recent elaborată, 
fost respectate peste 

consecințele 
să apară, 
adaugă și 

de

n-au
La aceas- 

restante- 
neonorarca

■
Q

nu au 
tot. iar 
intirziat 
ta 
le
contractelor de către furnizori. 
Toate aceste lipsuri de apro
vizionare au creat evidente 
greutăți in abataje și galerii, 
in desfășurarea procesului tch- plan 
nologic la prepararea cărbu
nelui. in producția de utilaje 
și piese de schimb. Este a- 
nacronieă concepția unor fac- țui sg constituie o dovadă a 
tori care răspund de aprovi- angajării lor plenare în in- 
zionare, dar neglijează sau deplinirea sarcinilor actualu- 
uită că producția nu poate fi lui cincinal, in înfăptuirea 
realizată fără utilajele și ma- programului de edificare so- 
terialele necesare, că nu se cialistă a țării elaborat de 
pot îndeplini ritmic și la un cel de-al X-Iea Congres al 
nivel calitativ superior sarci- partidului.
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Un cadru de basm : Cabana forestieră Voievodul Fotoi I. CIUR
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DUMINICA 18 APRILIE

8,45 Deschiderea emisiunii.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. Concursul re
publican de micromo- 
dele al pionierilor și 
școlarilor. Film serial : 
Tuktu. Episodul .Pala
tul de zăpadă".

10,00 Viața satului. In întim- 
pinarea aniversării par
tidului. Poșta emisiunii. 
Muzică populară.

11.30 Amfiteatru muzical.

12,00 De strajă patriei.

12.30 In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Muzică 
populară.

13,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

14,00 Studioul „N“. Invitatul

emisirnii : Liliana To- 
meset: „Corso el solo" 
— ilm documentar, 
(ini.. Mihai Cunstanti- 
ncscu. Interviu acordat 
de M.vlene Demongeot. 
„Trinidad — unul din
tre cele mai vechi orașe 
ale Cubei".

15.45 Duminica sportivă. Au
tomobilism : Marele pre
miu al Spaniei — cursă 
formula 1 pentru Cam
pionatul mondial al pi- 
loților. Transmisiune di

rectă de la Harcelona. 
Fotbal : România — Al
bania — in prelimina
riii) turneului olimpic. 
Transmisiune directă de 
la Stadionul Republicii.

18,00 Concurs coral inter ju
dețean. Participă coru
rile reprezentative din 
Județele Alba și Dîm
bovița.

19,15 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 50 de ani, în 50 de e- 
vocări.

20,20 Cinfece și flori.

20,40 Stelz. Spectacol inlcrna- 
țioral de varietăți.

22,50 Telejurnalul de noapte.
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Preparația Lupeni: Teodor Moldovan. Nicolae Grecu, Nicolae Pis și loan Koromdi, 
lucrind la repararea unui dispozitiv pentru descărcarea cărbtt >elui. Foto : N. GHENA

CZ3 cn CZJ CZJ IZ31Z3 CZI CZ1 CZJ a CZJ EZJ CZ3 a CZ3 CZ3 EZ1o
0 ILu'nl'ira imi

00□ooooooD00
oooo ........
0 Seattle se numără printre lo

calitățile unde nivelul șoma-

FOLM

LA SEATTLE...

Scheletul uriaș de metal 
al supersonicului domină 
hala de asamblare a uzinei 
Boeing de la Seattle. Cu cio
cul său metalic aplecat in 
jos, pasărea de metal arăta 
ca un monstru insolit. Gru
puri mici de lucrători aștep
tau cu fețe grave știrile des
pre dezbaterile din Senat.

„Toți ne așteptam la aceas
tă hotărire, dar ea este deza
măgitoare", declara Clair 
Baumgardner, care lucrează 
din 1941 la Boeing, după ce 
rezultatul votului devenise 
cunoscut. „Ne așteaptă, pe 
mulți dintre noi, zile grele, 
deoarece pur și simplu nu 
avem unde să mergem".

Firma Boeing, principala 
societate angajată in reali
zarea programului S.S.T., a- 
nunțase că in cazul abando
nării lui de către Congres 
va trebui să se concedieze 
cel puțin 7 000 de persoane.

el ca de un cucui în cap. De 
ce-or vrea să meargă 
repede decit pot ?“

mai

n jului este dintre cele mai ri- 
“ dicate din S.U.A. Boeing și-a------- și-u 

redus, incepind din iulie 1968, 
numărul angajaților de la n 101 000 la 44 000, cel mai grei 

” Imit» (iinrl .2
U iui OVO la 44 000, cel mai greu
„ lovite fiind întreprinderile din 
U Seattle.

□ Vincent Tricola, angajat de 
peste 20 de ani al societății

□ Boeing, continua să lucreze 
la o piesă din titaniu desti-

Onată prototipului.
copii și este conș

. . Are șase
- copii și este conștient că se 
Q află printre cei vizați de 

concedieri. Se arată, totuși 
sceptic față de argumentele□

n partizanilor S.S.T., după care

oo_ peiuru impulsionarea dezvol
U tării economiei. Răspundea ci

INVESTIȚIILE — |J
ȘI COSTUL REZILIERII I

-CJnd. existența proi tului ["1 
S.S.T. a devenii pubic ă, în 
1961, societatea Boeing, prin- II 
cipalul inițiator și autor al 
documentației tehnice, s-a bu- I] 
curat de o atenție deosebită __ 
din partea presei și a cercu- II 
rilor economice și politice j-, 
din S.U.A. Totuși, abia în [J 
1966 — și după ce exami- t-i 
nașe și o ofertă a firmei U 
„Lockheed" — guvernul a ac- n 
ceptat să încheie cu Boeing U 
un contract, angajindu-se să H 
contribuie doar la realizarea U 
a două prototipuri care să fie — 
gata pentru zborurile experi- II 
mentale in martie 1973. Apa- n 
râtul trebuia să dezvolte o |J 
viteză de 2,7 ori mai mare h 
decit cea a sunetului zbu- LI 
rînd la o altitudine de aproa- n 
pe 20 000 m cu circa 2 800 U 
km pe oră; ar fi avut la bord, n 
in faza inițială, aproape 300 U 
de pasageri, capacitatea ma- H 
ximă fiind insă de 450 pa- 
sageri. Contractul a fixat cos- 11 
tul total al realizării celor z" 
două prototipuri la 1.7 mili- jj 
arde dolari, din care 1,343 — 
miliarde trebuiau să fie alo- II 
cate din bugetul federal, iar « 
restul fondurilor urmau să fie |J 
puse la dispoziție de Boeing, ri 
General Electric și alte firme U

0 
D

fi fost vindute, Ij 
după vinzarea

0

interesate in realizarea super
sonicului. Guvernul S.U.A. 
trebuia să recupereze întrea
ga sumă depusă după ce 300 
de aparate ar f ’ 
iar ulterior, după v». 
altor 200 de supersonice, ar 
mai fi primit sub formă de 
profit încă un miliard dolari. Ij 
Avionul era programat îă _ 
intre in folosință curentă co- II 
mercială în anii 1978—1979. ri

realizarea supersonicului ar fi 
necesară pentru menținerea 
prestigiului Statelor Unite sau 
pentru impulsionarea dezvol-

------ ------1cu
Q bonomie; .Avem nevoie de

EzmtzzicziizJizziiziiaczjEziDj^iaar-ni—>r-n
(Va urma)

Trimestru economic fructuos
(Urmare din pag. 1)

rul locurilor dc muncă în industria republicană a crescut 
cu circa 80 000.

In condițiile creșterii mult mai rapide a producției in
dustriale decit a forței dc muncă, productivitatea muncii a 
înregistrat în industria republicană o creștere de 6,6 la sută. 
I’e scama creșterii productivității muncii s-a obținut circa 
60 la sută din sporul producției globale industriale in a- 
ceastă perioadă.

In agricultură s-a intensificat in continuare acțiunea de 
mecanizare, chimizare și extindere a lucrărilor de irigații 
și de îmbunătățire calitativă a patrimoniului viti-pomicol. 
Pentru producția acestui an s-au fertilizat cu îngrășăminte 
chimice o suprafață de pesto 3A milioane hectare teren 
agricol.

Volumul comerțului exterior realizat în această peri
oadă a sporit cu 14 la sută, cu o creștere sensibil mai mare 
a volumului de mărfuri exportate (14,6 la sută).

O dată cu sporirea producției și a productivității mun
cii, au crescut veniturile bănești ale populației, cumpărările 
de mărfuri, s-a dezvoltat rețeaua comercială și de ser
vicii etc.

Veniturile provenite din salarii prezintă un spor de 
11,6 la sută, în raport cu cele din perioada corespunzătoare 
a anului precedent. Cheltuielile bănești ale populației au 
crescut aproximativ în același ritm cu sporirea veniturilor. 
Populația a cumpărat prin rețeaua comercială un volum 
dc mărfuri mai mare cu 9,8 la sută, față de primul trimes
tru al anului trecut.

Așadar, primul an al cincinalului 1971—1975 a debutat 
fructuos.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Semnale pe drum (19 
— 21 aprilie); Republica : 
Moll Flanders (19 — 21 apri
lie) ; PETRILA : Femeia să 
se teamă de bărbat (18 — 20 
aprilie) ; LONEA —Minerul : 
Afurisitul de bunic (19 — 21 
aprilie) ; VULCAN : Căsăto
rie în stil grec (19 — 21 a- 
prilie); LUPENI — Cultural : 
Ultimul Samurai (19 — 23 
aprilie).

MICA 
PUBLICITATE

VÎND urgent tclevizor-radio, 
portativ japonez.

Adresați ceasornicărie, str. Re
publicii, 29, telefon 1071.

----- ----------

închiriez local cu 2 came
re, In centrul orașului Pe
troșani, cu instalație de cu
rant industrial, eventual cu 
electromotoare de 1—4 C.P. 
— bune pentru orice fel de 
atelier. Vind și strung pris
matic și motocicletă „K-125“.

Telefon — 1004.

Din două, una !
Gamboci Andraș, din Lu- 

penj, c un om cu multă 
energie. Aut ue nrj -i. incit 
uneori, pur și simplu nu mai 
știe ce să facă cu ea. Și 
atunci și-o revarsă. Nu con
tează unde și nici asupra 
cui. Așa cum a făcut în zi
ua de 9 aprilie ax. cind în 
autobuzul care circulă pe 
ruta Bărbăteni și-a lăsat 
surplusul de energie să-și 
facă de cap; expresii in
decente, jignitoare Ia adresa 
celorlalți călători, ce mai, 
huliganism în toată regula.

Un vechi proverb spune, 
se pare, cam așa : capul fa
ce, capul trage. Dar pentru 
a se putea întîmpla în 
acest fel. se impune neapă
rat o condiție: să ai cap. 
Drept pentru care instanța 
de judecată i-a acordat 
lui Gamboci Andraș un 
timp de trei luni închisoare, 
în care, să poată ajunge 
cumva la un rezultat: ori 
în sensul că nu are cap și 
atunci să-și caute neapărat 
unul, ori în sensul că are 
și atunci, să învețe în sGr- 
șit să se folosească de el 
așa cum se cuvine ! 1

I s-a împlinit dorința !

Antidot
La Intervale de timp din 

ce în ce mai dese, Negru 
Nicolae. din Petroșani, obiș
nuia să o facă Intă de tot: 
vin, țuică, mă rog ce se ni
merea. In miez de noapte, 
apoi, viteaz nevoie marc, se 
întorcea acasă unde iși etala 
pretențiile dc stăpln absolut. 
Cînd soția cuîeza să-i adre
seze vreun cuvînt, o snopea-n 
bătăi pentru că vorbește, iar 
cînd nu spunea nimic, fi a- 
plica același tratament pe 
motiv că tace. Și toate aces
tea, le comitea sub ocfirl 
plînși și speriațî ai celor doi 
copii: unul de 3 ani și unul 
de 1 an.

Dar. orice limită are I'mi
tă. Pentru Negru Nicolae, 
limita s-a produs în ziua de 
9 martie a.c. cînd pentru tra
tamentul de care făcea uz 
i s-a aplicat și lui, tot un 
tratament : trei Iun’ închi
soare contravențională. Să 
sperăm că se va vindeca. In 
alt caz, i se vor acorda tot 
a ti tea prelungiri, de cîte va 
fi nevoie.

O chestiune de...
răspundere

Ca să fii paznic, nu e o 
treabă chiar așa de ușoară 
cum cred uni:. înseamnă 
răspundere, corectitudine, vi
gilență și multe altele de a- 
cest fel. Despre toate cele de 
mai sus, Măturar Fie. cind 
a fost angajat ca paznic la 
întreprinderea de lucrări hi
drotehnice speciale, era prea 
lămurit. Și tocmai pentru a- 
ceea nu a permis nici altora 
și nici el, nu și-a însușit 
din bunurile unității nimic, 
niciodată.

A furat în schimb de la 
alții, de la vecini : a furat 
de la centrul de recoltare a 
fructelor de pădure din Pe
troșani, un butoi. Pentru că 
de bunurile de aici, nu mai 
răspundea dumnealui. Să răs
pundă deci, cei ce răsound !

Spre ghinionul lui însă, i 
s-a dat totuși un răspuns, 
pe adresă strict personală i 
6 luni închisoare.

Există cîte unul la care, te 
uiți și cu toate că seamănă a 
om. îți vine greu să îl so
cotești ca atare. Cazul lui 
Doroțan Vasile din Petroșa
ni. Acesta, după ce a adus 
pe lume 5 copii, ce și-a 
zis : să-i crească mamâ-sa 1 
Eu unul m-am săturat! 
Vreau să fiu iarăși flăcăul!

In consecință, a plecat fru
mușel de acasă, fără vreun 
regret pentru ceea ce lăsa 
în urmă.

Spre marele lui necaz însă, 
instanța de judecată, i-a în
curcat socotelile și, prin sen
tința civilă nr. 34/1970 l-a o- 
bligat să plătească celor a 
căror tată era, suma de 473 
lei lunar, cu titlul de pensie 
de întreținere. Numai că ce 
și-a zis Doroțan : n-au decît 
să mă oblige, că doar nu-s 
nebun să plătesc. Și n-a plă
tit. Dar, ca să vezi ce oa
meni ! S-a dat o nouă sen
tință, de rîndul acesta pe
nală, ce i-a adus exact 1 an 
și 3 luni închisoare. E un 
timp în care, într-un anumit 
fel, îșj va vedea visul cu 
ochii, va fi din nou flăcău!

_____________

Cînd te lăcomești 
la miere...

Se spune că. de obicei o- 
mul, după ce mănîncă miere 
iși linge degetele. Probabil 
așa au crezut și Lazăr Ion 
și Foceac Mihai, amîndoi din 
Petroșani, atunci cînd au sus
tras dintr-un vagon de la sta
ția C.F.R.. un bidon de 50 de 
kg din acest produs. A, nu ! 
Ei nu s-au gîndit la proprii
le persoane, ci la aceia care 
aveau sarcina să ia măsuri, 
pentru ea mierea să fie bi
ne păzită. Cum lăsaseră însă 
mierea să le scape printre 
mîini nu aveau de acum de
cît să se lingă pe degete.

Pînă la urmă însă, tot in
tr-un chip asemănător au fost 
siliți să procedeze și cei doâ 
pe care i-am amintit.

Adevărat, ei nu s-au lins 
pe degete, s-au lins pe bot 
de... libertate. Primul pentru 
un an și două luni, iar al 
doilea pentru șapte luni.

Rubrică realizata de 
V. MAN. D. și 
N. GHERGHIN

carnetul de însemnări

tă și un miel alb, ce 
paște țanțoș in spa
dele porții. înaintea 
plecării la Cluj, Petre 
Libardi, căpitanul e- 
chipei Jiul, glumea cu 
antrenorul Viorel Til- 
maciu, stifpinul patru
pedului.

— Nea Viorele, ăs- 
ta-i mielul cu noroa
ce, să știi. E prea fru
mos să nu-i aducem

Și i-au adus, igno- 
rind behăitul oii din 
ziarul Sportul.

Iar la întoarcere, 
Georgevici a completat 
previziunea lui Li- 
bardi :

— A fost, intr-ade
văr, mielul cu noroace, 
nea Viorele. Nu-l sa
crifica pină după me
ciul de la 
Zău, nea 
rugăm .'...

Timișoara !... 
Viorele, te

Duminica trecută am 
intilnit la Cluj o cu
noștință. Era un timp 
splendid și venise să 
urmărească evoluția e- 
chipei de handbal Jiul 
Petroșani, in care a 
activat mulți ani și 
sofia sa. Probabil bă- 
nuiți despre cine e vor
ba. Despre profesorul 
Nicolae Burabaj, fos
tul antrenor de hand
bal al Științei Petro
șani. Avea piciorul 
drept înfășurat pină la 
genunchi într-un ban
daj de gips.

— De la schi sau 
de la handbal ? il în
treb.

— Nu. O alunecare

astupidă pe iarbă și 
crăpat peroneul.

— Parcă observ ceva 
scris. E data acciden
tării sau a gipsării ?

— Nici una, nici al
ta. Sînt... autografe de 
la prieteni și cunoscufi 
care-mi doresc grabni
că vindecare.

— Și cit de grabnică 
va fi ?

— In 6 mai imi scoa
te gipsul așa că în 
9-10-11 mai, voi fi la 
Reghin pentru a trăi 
alături de foștii mei e- 
levi bucuria revenirii 
in divizia B.

După ce numărul au-

Uneori băieții de la 
Jiul se cam supără pe 
șoferul autobuzului cu 
care fac deplasările 
pentru că nu-i duce cu 
maximă viteză. Dar 
nea Florică Albăstroiu 
este un om vesel, se 
înțelege bine cu băie
ții, este foarte prudent 
in meseria sa de con
ducător auto. Știe cind 
să meargă mai repede 
sau mai încet, asigu- 
rind securitatea maxi
mă celor din autobuz. 
Duminică, 11 aprilie, 
cursa spre Cluj a Jost 
plăcută deși, la gindul 
meciului, jucătorii nu 
prea aveau chef de

vorbă, nu le ardea de 
glume. La întoarcere, 
insă, toți erau bucu
roși, expansivi, inclu
siv nea Florică. Dădea 
bice cailor putere, pen
tru a-i aduce mai re
pede acasă pe băieți, 
iar aceștia il susțineau 
frenetic ori de cite ori 
lăsa fn urmă cîte un 
„adversar". In acest un 
nea Florică Albăstroiu 
și-a sărbătorit ziua pe 
drum spre Cluj și îna
poi, dar s-a simțit bi
ne — și la volan — 
pentru că prietenii lui. 
fotbaliștii, au scos un 
punct în deplasare.

H’

In mașina care ne 
transporta la Cluj, a- 
lături de jucătorii de 
la Jiul, la meciul cu 
C.F.R., Stan purta 
o șapcă alb-verde pe 
care scria cu litere 
mari .Castrol*. Cineva 
a făcut o glumă in 
versuri simple: „Uita- 
ți-vă la „Castrol", nu 
va lua miine gol*. A 
doua zi, la meci, Stan

a apărat bine și n-a 
primit gol. Altădată, 
cu aceeași jajjcă pe 
cap, Stan a fost ne
voit să scoată mingea 
din plasă. Acum, cu 
ascendentul moral de 
la Cluj, figura se poa
te rejjeta și la Timi
șoara și la..., și la... 
Și atunci HAIDE JIUI 
va fi rostit mai cu 
vlagă.
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într-un 
pentru
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VIETNAMUL de sud
• Sub tirul foitelor patriotice MEDICAMENT NOU

doborî te 34 de avioane.

© Comunicat al agenției de presă Eliberarea
luptă numai în provincia 
Yen peste 2 000 de mili- 
inamici. In aceeași peri- 

comunicatul,

CIOCNIRE IN CANALUL 
MINECII

întilnire între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Laurie Aarons, 
secretar general 

al P. C. din Australia
Ifralian, cauzei păcii, înțelege
rii și colaborării internaționale.

Cu acest prilej, s-a reafirmat 
hotărîrea celor două partide de 
a acționa neabătut pentru dez
voltarea solidarității internațio
naliste cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pen
tru întărirea unității de acțiune 
a tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste și populare împo
triva politicii imperialiste de 
dictat și agresiune, pentru cau
za libertății și independenței 
popoarelor împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru triumful idealurilor pă
cii, democrației și progresului 
social. A fost relevată părerea 
comună că un rol hotărJtor în 
asigurarea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale îl are promovarea 
Intre partide a unor relații ba
zate pe principiile marxist-le- 
niniste și ale internaționalis-

19
Presa vest-germană, inclu

siv posturile de radio și te
leviziune, nu acordaseră de 
mult un atît de larg și bogat 
spațiu unor probleme politi
ce externe, ca acelora lega
te de recentele vizite oficiale 
făcute la Bonn de primul mi
nistru italian, Emilio Colom
bo, iar apoi de premierul bri
tanic Edward Heath. Dialo
gul Colombo-Brandt, ca și 
cel Brandt — Heath, au avut 
după cum se știe, ca obict 
principal problema atît de 
spinoasă a aderării Marii 
Britanii la Piața comună.

Concluzia unei mese rotun
de. organizate de televiziu
nea vest-germană pe teme 
de politică externă, afirmă 
că. prin vizita premierului 
britanic la Bonn, Marea Bri- ■ 
tanie nu a înregistrat nici un 
progres pe calea spre Piața 
comună. La 11 mai — se a- 
răta în emisiunea citată — 
cînd la Bruxelles se va în
truni din nou, Consiliul mi
niștrilor „celor șase“, în ve- 
'derea „maratonului" pentru 
aderarea Marii Britanii, to
tul va depinde, o dată în 
plus, de atitudinea Franței. 
Șefii guvernelor italian, bri
tanic și vest-german au fost 
unanimi în a recunoaște că 
un al treilea eșec al candida-

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
Cea de-a 24-a ediție a tradiți
onalei competiții cicliste „Cursa 
Păcii" se va desfășura anul a- 
cesta între 6—21 mai pe traseul 
.Varșovia—Berlin—Praga, în 14 
etape, însumînd 1 887 kilome
tri. La startul cursei vor fi pre- 
zenți cicliști din 16 țări.

ULTIMELE

(Agerpres)

federal de sta- 
Wiesbaden a a- 
cursul ultimelor

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
La „Palatul Sporturilor Dauga
va" din Riga a început un mare 
concurs de gimnastică artistică

In vreme ce la noi primăvara face primii pași timizi, 
pe coastele Pacificului, în Peru, este plină vară și plajele 
de pe malul oceanului sînt pline de vizitatori.

In foto: Plaja Herradura (potcoava) cu lume care se 
bucură de razele calde ale soarelui.

sEJBaasannaiiiiaiGis

. Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Un nou sistem de protejare a 
terenurilor de fotbal împotriva 
intemperiilor a fost experimen
tat recent pe stadionul din Le
icester City. Este vorba de o 
prelată de polietilen, care poa
te fi umflată ca un balon, for
năind un fel de acoperiș asu
pra terenului de joc. Sub acest 
„balon" de material plastic (um
flat cu ajutorul a patru ven
tilatoare electrice în decurs de 
numai 20 de minute și prevă
zut cu un sistem de scurgere 
a ploii sau zăpezii), jucătorii 
se pot antrena pe un gazon 
perfect uscat.

ROMA 17 (Agerpres). — 
'Campionatele internaționale de 
'(tenis ale Siciliei. care se des
fășoară la Palermo, au fost 
marcate în faza „sferturilor" de 
finală de o mare surpriză : ju
cătorul român llie Năstase, fa
voritul nr. 1 al acestui concurs, 
a pierdut în două seturi i 6—7, 
6—7 în fața tenismanului fran
cez Pierre Barthes. Celălalt con- 

mului proletar, ale respectării 
independenței, egalității depline 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică 
internă și externă.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austra
lia și-eu reafirmat și cu a- 
ceastă ocazie solidaritatea mi
litantă și sprijinul deplin față 
dc cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare 
din Indochina. Ele consideră 
imperios necesar să se pună ca
păt războiului, să fie retrase 
fără întîrziere toate trupele Sta
telor Unite ale Americii și ale 
aliaților lor, astfel ca popoa
rele vietnamez, cambodgian și 
laoțian să-și poată hotărî sin
gure calea dezvoltării, fără a- 
mestec din afară.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă priete
nie tovărășească.

tur ii engleze ar avea conse
cințe de amploare pentru vi
itorul C. E. E.

Ziarele comentează schim
bul de scrisori dintre can
celarul Willy Brandt și pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, privind probleme
le Pieței comune și, implicit, 
candidatura britanică. Co- 
mentînd acest schimb de scri
sori, ziarul „Neue Ruhr Zei- 
tung“ scrie l la Roma, Bonn 
și Londra se exprimă teama, 
că Parisul ar putea face să 
eșueze, pentru a treia oară, 
candidatura britanică. Adre- 
sîndu-se președintelui Pom
pidou, cancelarul Brandt și-a 
asumat un rol care nu tre
buie invidiat. De fapt, asen
timentul sau și bunele sale 
oficii pe lîngă Franța, con
stituie totul ce depinde de 
el și, în mod practic, Lot 
ce poate el face. Ziarul „Stut- 
tgarter Zeitung" scrie că 
Brandt a fost conștient de 
rezervele serioase care con
tinuă să persiste la Paris 
față de aderarea britanică. 
Făcînd aluzie la rolul de „in
termediar", asumat de Brandt 
între Paris și Londra pentru 
admiterea Angliei în grupul 
„celor șase", ziarul conchide i 
„Cancelarul trebuie să evite 
postura de a fi așezat între 
două scaune".

curent român, Ion Țiriac, a re
ușit să se califice în semifina
le, întrecînd cu 6—3, 7—6 pe 
Francois Jauffret (Franța). En
glezul Roger Taylor l-a elimi
nat cu 6—2, 6—4 pe italianul 
Adriano Panatta, iar australia

ȘTIRI
SPORTIVE
nul Barry Philips Moore a dis
pus cu 6—4, 6—4 do francezul 
Georges Goven.

In proba masculină de du
blu, cuplul român Ilie Năstase 
— Ion Țiriac s-a calificat în 
semifinale în urma victoriei cu 
6—2, G—2 obținută asupra pe
rechii franceze Jauffret—Rou- 
yer.

ROMA 17. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, tran
smite : La Roma au luat sfîr
șit lucrările Plenarei Comite
tului Central al Partidului Co
munist Italian, care, timp de 
două zile, a dezbătut, sub pre
ședinția lui Luigi Longo, secre
tarul general al P.C.I., temele i 
„Acțiunile comuniștilor în ve
derea dezvoltării luptei și u- 
nității tineretului, după Con
gresul al XIX-lea al Federației 
Tineretului Comunist Italian 
(FGCI)“ și „pentru o cotitură 
spre stingă în politica italiană, 
pentru realizarea unei noi ma
jorități în regiunea Sicilia, pen
tru o nouă înaintare a P.C.I. 
în cadrul alegerilor administra
tive din 13 iunie*.

La primul punct, a prezentat 
un raport Fernando di Giulio, 
membru al Direcțiunii P.C.I. 
Raportul a scos în evidență

Numeroase ziare scot în e- 
vidență că esența rezervelor 
franceze vizează reglementă
rile financiare și deci incon
venientele determinate de si
tuația de monedă de rezervă 
a lirei sterline. Ziarul „Bon
ner General Anzeiger" scrie i 
„Trebuie reținut că purtăto
rul oficial adjunct de cuvînt 
al guvernului, von Wechmar, 
a subliniat că R.F.G. va fi 
gata să-și ofere bunele sale 
oficii, dar a precizat că gu
vernul său nu caută să lan
seze o acțiune spectaculoasă 
și că numai în cadrul „celor 
șase“ trebuie să se ajungă la 
un acord acceptabil și pentru 
Londra.

Presa vest-germană con
sideră că viitorul se anunță 
plin de incertitudini în pri
vința candidaturii britanice. 
Majoritatea ziarelor conside
ră însă — așa cum în mod 
plastic conchide ziarul „Kdl- 
ner Stadt Anzeiger" — că 
„maratonul în 
rării britanice 
mună va intra 
în următoarele 
ultima sută de 
vă".

vederea ade
la Piața co- 
în mod ceri 
două luni pe 
metri, decisi-

M. MOARCAȘ
Corespondent Agerpres Ia 

Bonn

la care participă sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Româ
nia și U. R. S. S.

La exerciții cu panglica, pe 
primul loc s-a clasat gimnas
ta sovietică Alfia Nazmutdinova 
cu 9,55 puncte. Maria Preda și 
Sabina Șerbănescu au realizat 
8,45 și respectiv 8,01 puncte.

Mîine se dă startul în cea 
de-a XII-a ediție a competiției 
cicliste „Cursa Munților" orga
nizată de clubul Dinamo și A.S. 
Loto-Pronosport, în cinstea a- 
niversării semicentenarului par
tidului. Traseul cursei măsoară 
anul acesta 380 km în 4 etape, 
după cum urmează i Etapa a 
I-a : Sinaia—Chichiș—Brașov— 
Sinaia (120 km). Etapa a Il-a i 
Sinaia—Bănești—Sinaia (85 km). 
Etapa a IlI-a: Circuit în Si
naia (50 km). Etapa a IV-a i 
Sinaia—București (110 km), cu 
sosirea pe velodromul Dinamo.

(Agerpres)

Stadionul Republicii din Ca
pitală găzduiește astăzi intilni- 
rea internațională de fotbal 
dintre echipele olimpice ale Ro
mâniei și Albaniei, contind 
pentru preliminariile turneului 
J. O. de la Munchen.

Meciul va începe la ora 16.00 
și va fi transmis in întregime 
de posturile noastre de radio 
și televiziune. 

rolul pozitiv al activității des
fășurate de F.G.C.I. în diferite 
domenii. „Sarcina principală, 
în momentul de față, a spus 
di Giulio, este aceea dc a uni 
strîns mișcarea de reînnoire, 
care animă tineretul italian, 
într-o perspectivă generală de 
transformare democratică și 
socială a Italiei*. Trebuie să se 
stabilească relații noi, ample, 
între P.C.I. și F.G.C.I., precum 
și cu cele mai largi mase de 
tineret a subliniat vorbitorul.

Cea de-a doua temă a fost 
tratată într-un raport prezen
tat de Carlo Galluzzi, membru 
al Direcțiunii P.C.I. Raportul 
a evidențiat importanța apro
piatei scadențe electorale, atît 
din punct de vedere al numă
rului alegătorilor (peste 8 mi
lioane), cît și al zonelor în 
care se desfășoară (Sicilia, ora
șele Roma, Genova, Bari, Fog- 
gia), subliniind că este vorba 
de „zone și orașe unde se afir
mă ascuțit înfruntarea socială 
și politică, unde trebuie rezol
vate probleme de fond, cum 
sînt cele privind dezvoltarea 
economică, lupta împotriva șo
majului, progresul democratic 
al orașelor". „Ne aflăm astăzi, 
a declarat Galluzzi, 
moment de răscruce 
Impunătoarea înfruntare socia
lă și politică, inițiată cu 
lejul alegerilor generale 
1968 și luptele de masă 
1969—70. într-un moment 
care mișcarea democratică 
află în acțiune, iar încercările 
forțelor de dreapta de a o izola 
înregistrează serioase eșecuri".

Raportul a menționat că 
este necesară ducerea unei bă
tălii politice care să modifice 
raportul de forțe, să înfrîngă 
dreapta fascistă și să sporească 
forța și unitatea stîngii. ..Calea 
unică pentru a realiza o poli
tică avansată este aceea a în
tăririi și lărgirii pe plan poli
tic a unității stîngii" — a subli
niat el.

După discuții, Plenara C.C. 
al P.C.I. a adoptat o rezoluție 
care aprobă documentele pre
zentate.

9 Ministrul culturii și informațiilor al Irakului, Shafik 
al Kamali, a declarat că proiectul reconstruirii anticului 
Babylon și a Turnului Babei va fi amînată din lipsă de 
fonduri. Convorbirile purtate cu Fundația Gulbenkian nu 
au dus la un rezultat pozitiv din cauza costului ridicat și 
„execuției dificile** a proiectului. Ministrul irakian a ară
tat că va solicita concursul U.N.E.S.C.O. pentru realizarea 
acestui plan.

© Purtătorul de cuvînt al 
O.N.U. a confirmat vineri că 
secretarul general U Thant 
își menține hotărîrea de a 
nu mai rămîne la postul său 
o dată cu expirarea, la 31 de
cembrie 1971, a actualului 
mandat. Precizarea urmează 
încercărilor mai multor dele
gați la O.N.U. de a-1 convin
ge pe U Thant să accepte 
un nou mandat.

O Ambasadorii U. R. S. S. 
S.U.A., Angliei și Franței s-au 
întilnit din nou la 16 aprilie 
in Berlinul Occidental.

Potrivit comunicatului difu
zat la încheierea întîlnirii, 
ambasadorii celor patru pu
teri au continuat examinarea,

■ ;

într-un spirit de lucru, a 
problemelor care constituie 
obiectul convorbirilor. Ei 
s-au înțeles să se întilnească 
din nou, la 7 inai. Această 
întilnire va fi precedată de 
noi consultări la nivelul ex- 
perților.

® Vineri au luat sfîrșit 
la Ankara convorbirile din
tre reprezentanții guvernului 
turc și liderul populației ci
priote turce, Rauf Denktaș. 
S-a anunțat că urmează să 
fie publicat un comunicat re
feritor la aceste convorbiri.

© Asociația de tenis a 
S.U.A. a anunțat că a invitat 
forul corespunzător din R.P. 
Chineză să trimită o echipă 
de jucători pentru a parti
cipa la Campionatele „OPEN" 
din 1971 de Ia Forest Hills. 
Turneul este prevăzut să se 
desfășoare între 1 și 12 sep
tembrie.

® La Madrid a fost des
chisă o expoziție a cărții so
vietice, în cadrul căreia sînt 
prezentate ediții din diferite 
domenii ale beletristicii și li
teraturii științifice în limbi 
de circulație internațională, 
informează agenția TASS.

• In capitala Marii Britanii au luat sfîrșit vineri lu
crările unei conferințe de două zile consacrată problemelor 
militare din zona Asiei de sud-est, la care au participat 
miniștrii apărării din Anglia, Australia, Noua Zeelandă, 
Malayezia și Singapore. Un comunicat dat publicității men
ționează încheierea unui acord privind organizarea de 
„consultări1* între cele cinci țări în probleme militare. 
Marea Britanie va menține la Singapore unități navale și de 
aviație cu un efectiv de 3 000 militari.

Acordul înlocuiește vechiul pact militar anglo-ma- 
layez, semnat în 1957, și va intra în vigoare la 1 noiembrie.

Dezvoltarea economiei bulgare 
în primul trimestru al anului 1971

SOFIA 17. — Corespondentul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite : La Sofia a fost dat publicității comunicatul di
recției generale de informații <le pe lingă Consiliul de Mi
niștri privitor la dezvoltarea economiei naționale a R. P. 
Bulgaria pe primul trimestru al anului curent.

Datorită întrecerii socialiste, care s-a desfășurat in cin
stea Congresului al X-lea al P.C. Bulgar, precum și folo
sirii îmbunătățite a factorilor materiali și de muncă, se 
arată in comunicat, au fost obținute noi și mari succese in 
dezvoltarea economiei și in sporirea eficienței ci. In com
parație cu aceeași perioadă, a anului trecut, producția in
dustrială a crescut cu 11.1 la sută, ea depășind întreaga 
producție a anului 1958. Față de prevederile planului, a 
fost realizată o depășire de 4,8 la sută. In ritmuri mai 
înalte decît cele medii au continuat să se dezvolte indus
triile petrochimică, chimică, cea a construcțiilor de ma- 

Acestor ramuri le revine
a producției reali-

însemnată creș-

șini și a prelucrării metalelor, 
aproape 50 la sută din creșterea totală 
zate în acest trimestru.

Comunicatul relevă, de asemenea, < 
Icre in sectorul zootehnic.

Planul trimestrial al construcțiilor 
4,9 la sută. Succese importante au fost 
meniile transporturilor și comunicațiilor.

Rezultatele obținute în dezvoltarea economiei naționale 
in primul trimestru, se spune în încheierea comunicatului, 
indică un început reușit în îndeplinirea noului plan cin
cinal de dezvoltare social-economică a R. P. Bulgaria. Hotă- 
rîrile celui de-al X-lea Congres al partidului vor duce la 
accelerarea în continuare a ritmurilor de creștere a econo
mici naționale și de sporire a eficienței economice, Ia în
deplinirea cu succes a sarcinilor de edificare a societății 
socialiste dezvoltate în R. P. Bulgaria.

Descoperirea 
unui complot 

în Ceylon
COLOMBO 17 (Agerpres). 

— Guvernul ceylonez a anun
țat sîmbătă descoperirea unui 
complot care urmărea înlă
turarea primului ministru, 
Sirimavo Bandaranaike. Au 
fost operate arestări. Autori
tățile au dezvăluit că în a- 
ceastă acțiune sînt implicate 
50 de persoane.

Guvernul a anunțat că si
tuația în capitală și în alte 
districte ale țării revine la 
normal.

® La invitația Camerei 
Deputaților din Luxemburg, 
o delegație a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de 
Naguș Arutiunian, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem, va 
rul apropiat, o 
xemburg.

face, în viito- 
vizită în Lu-

137-lea avion© Cel de-al 
militar vest-german de tipul 
„F-104 G Starfighter" s-a pră
bușit vineri pe o șosea din 
apropierea comunei Lauter
bach, din sudul R. F. a Ger
maniei. Pilotul avionului a 
reușit să se salveze cu pa
rașuta.

• La 12 aprilie, a avut Ioc 
la Tunis vernisajul expoziției 
„București — capitala Roma
nici", urmat de o seară de 
filme documentare românești.

Au luat parte oficialități 
ale unor instituții de cultură, 
membri ai corpului diploma
tic, ziariști și un public nu
meros.

© In capitala suedeză s-a 
anunțat că premiile Nobel pe 
anul 1971 pentru pace, fizică, 
chimie, medicină și literatură 
vor fi atribuite la jumătatea 
lunii octombrie și vor fi în- 
minate laureaților la 10 de
cembrie, ziua comemorării 
morții lui Alfred Nobel.

© Din surse informate s-a 
aflat că autoritățile brazilie
ne au reținut patru nave 
franceze ce pescuiau ilegal la 
gurile fluviului Amazon, în 
interiorul limitei de 12 mile 
marine a apelor teritoriale 
ale Braziliei. Cele patru vase 
au fost conduse în portul 
Santana.

® Oficiul 
tistică de la 
nunțat că în 
12 luni costul produselor in
dustriale a crescut în R.F 
cu 5,1 la sută. 

o

a fost depășit cu 
obținute și în do-

I

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Postul de radio Eliberarea trans
mite că trupele inamice sta
ționate în perimetrul bazei mi
litare numărul 6, din zona Pla- 
tourilor înalte, se află în con
tinuare sub tirul forțelor pa
triotice. Forțele de eliberare din 
Vietnamul de sud au scos din

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Un comunicat publicat de a- 
genția de presă Eliberarea a- 
nunță că în primele trei luni 
ale acestui an detașamentele 
militare ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud au scos

Crearea Federației 
Republicilor Arabe

CAIRO 17 (Agerpres). — Pre
ședinții Anwar Sadat (R.A.U.), 
Hafez Assad (Siria) și Moamcr 
El Gedafi .......... ‘ ’
reuniunea 
Benghazi, 
dimineața 
crearea Federației 
lor Arabe, relatează cotidianul 
egiptean „Al Ahram*1, citat de

(Libia), prezenți la 
tripartită de la 

au semnat sîmbătă 
un acord privind

Republici-

© Vineri, a avut loc la Hi
roshima o ceremonie în me
moria celor 200 000 de victi
me ale bombei atomice, lan
sate în 1945 asupra acestui 
oraș. Peste 35 000 de cetățeni 
ai Hiroshimei, printre care

Comunicat ungaro-italian
ROMA 17 (Agerpres). — A- 

genția MTI a transmis comu
nicatul cu privire la vizita o- 
ficială în Italia a ministrului 
afacerilor externe al Ungariei, 
Janos Peter și la convorbirile 
purtate de el cu ministrul ita
lian al afacerilor externe, Aldo 
Moro. In cadrul convorbirilor 
— se arată în comunicat — 
o atenție deosebită s-a acordat 
situației din Europa. Cele două 
părți împărtășesc opinia că este 
necesar să se depună toate e- 
forturile 
tinent a 
laborare 
credere,

pentru crearea pe con- 
unei atmosfere de co- 
constructivă și de în- 
respectînd principiile

Expoziție 
de produse 
industriale
iugoslave 
la Pekin

BELGRAD 17 (Agerpres). 
— Ziarul iugoslav „Politika" 
informează că între 20 no
iembrie și 10 decembrie ac., 
la Pekin va fi deschisă pri
ma expoziție de produse in
dustriale a R.S.F. Iugoslavia. 
Pe o suprafață dc circa 4 000 
de metri pătrați, vor fi expuse 
produse ale industriei meta
lurgice, constructoare de ma
șini, chimice, precum și echi
pament naval.

In anul ce a trecut, scrie 
ziarul, comerțul chino-iugos- 
lav a totalizat 6,8 milioane 
dolari, exportul iugoslav fi
ind de 4.6 milioane dolari 
(față de 1,3 milioane dolari 
cu doi ani în urmă). Cercu
rile de afaceri iugoslave consi
deră că expoziția de la Pe
kin va contribui la intensifi
carea comerțului dintre cele 
două țări.

luptă în ultimele două săptă- 
mîni șase batalioane saigoneze, 
printre care un batalion mixt 
de artilerie și infanterie. De 
asemenea, au fost distruse 4 
tunuri de 105 milimetri, 60 de 
posturi de transmisiuni și au 
fost 

din 
Phu 
tari 
oadă, precizează 
patrioții au distrus 15 care de 
luptă, două poduri, trei depo
zite de muniții și au dobor’t 11 
avioane americane.

agențiile de presă TASS, 
France Presse și Reuter. Potri
vit ziarului egiptean, în cursul 
convorbirilor președinții R.A.U., 
Siriei și Libiei au convenit asu
pra unui acord total privind 
adîncirea colaborării și unită
ții între cele trei state arabe în 
domeniu] politic, militar și eco
nomic.

mulți suferind încă de pe ur
ma traumatismelor datorate 
exploziei, au luat parte la 
adunare. Printre personalită
țile prezente s-au aflat îm
păratul și împărăteasa Japo
niei.

independenței, 
neamestecului, 
relor de a-și rezolva 6ingure 
problemele. Cei doi miniștri au 
constatat că, în ultima vreme, 
în evoluția situației din Europa 
au început să apară elemente 
pozitive, care trebuie încura
jate. Ambele părți și-au expri
mat dorința ca dialogurile pur
tate în prezent în Europa să 
constituie un aport la găsirea 
metodelor prin care I 
tribuie la ținerea conferinței 
general-europenc. Toate statele 
interesate ale continentului tre
buie să participe la toate eta
pele conferinței — menționea
ză comunicatul.

suveranității și 
dreptul popoa-

să se con-

PARIS 17 (Agerpres). - Pen
tru a evita ca clienții lor sâ 
se enerveze in timpul îndelun
gatelor gituiri ale circulației pe 
străzile Parisului, șoferii de ta
ximetre vor instala televizoare 
in automobile. O firmă pari
ziană a anunțat că, incepind 
din luna septembrie, va pune 
la dispoziția proprietarilor de 
taximetre televizoare special a- 
daptate.

CHICAGO 17 (Agerpres). - 
Doi medici din Chicago au a- 
nunțat că au pus la punct un 
nou medicament capabil să vin
dece răceala, gripa și varicela 
intr-un termen record de 24 
de ore. Eficacitatea noului me
dicament asupra virușilor ca
re provoacă bolile amintite a 
fost verificată în Argentina, un
de guvernul a permis vinzarea 
lui pe piață. Medicamentul es
te folosit, de asemenea, in 
Mexic și într-un număr de alte 
țări latino-amerîcane.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Două nave comerciale s-au 
ciocnit vineri dimineața în Ca
nalul Minecii. Este vorba de 
cargobotul vest-german „Susan
ne Schilte" de 45 000 tone și 
de petrolierul grec „Angie" de 
22 000 tone. Pagubele au fost 
reduse și nu s-au înregistrat 
victime. Aceasta a fost a pa
tra ciocnire în Canalul Minecii 
din ultimele două zile.

CALAMITĂȚI NATURALE

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
- Asupra unor state ale S.U.A. 
s-au abătut mari calamități na
turale, care au produs impor
tante pagube. Astfel, în Texas 
seceta este însoțită de puternice 
furtuni de nisip, care au aco
perit zeci de hectare cultivate 
și au produs perturbări in cir
culația rutieră. Au fost decla
rate zone calamitate 60 de 
districte. In mai multe locali
tăți au izbucnit incendii. Situ
ația este asemănătoare și în 
statele Oklahoma și New Jer
sey.

Sudul Floridei este, de ase
menea, afectat de secetă.

In unele state din nord, tem
peratura ridicată a provocat 
topirea bruscă a zăpezilor și, 
o dată cu aceasta, mari inun
dații.

„ESCADRONUL MORȚII* 
IN ACȚIUNE

După aproape opt luni 
de inactivitate, „Escadronul 
Morții" din Brazilia, compus 
după cum se știe, in special 
din foști polipii, și-a făcut 
simțită din nou prezența in 
rindul lumii interlope brazilie
ne. Opt cadavre ale unor de- 
licvenți de drept comun, pur- 
tind semnele vădite ale torturii, 
au fost descoperite in această 
săptămină in diferite orașe ale


